
 
 

HATÁLYON KÍVÜL HELYEZVE 
15/1992. (XII.17.) sz. Önkormányzati rendelet 

az 1993. évi átmeneti finanszírozásáról és költségvetési gazdálkodásáról 
Budapest, XVIII. kerület Képviselő-testülete, XVIII. kerület Önkormányzat, a költségvetés 
gazdálkodása folyamatosságának biztosítása, a pénzügyi zavarok elkerülése érdekében a 
finanszírozás és a költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályait az alábbiak szerint határozza meg: 
I.  Átmeneti finanszírozás a forrásmegosztással érintett bevételekből 
1. § A XVIII. kerületi Önkormányzathoz az APEH által havonta utalt állandó népességszám 
egészéhez kapcsolódó - normatív állami hozzájárulásból - valamint a személyi jövedelemadóból a 
kerületi önállóan gazdálkodó intézmények részére tovább kell utalni a 1. sz. melléklet szerinti 
összegeket költségvetési támogatás címen.  
2. §  (1) a XVIII. kerületi Önkormányzat Adóbeszedési számlájáról a gépjárműadó 50%-át a 
tárgyhót követő hó 15-ig a XVIII. kerületi Önkormányzat Költségvetési Elszámolási számlájára, 50%-át 
a Fővárosi Önkormányzat Költségvetési Elszámolási számlájára kell utalni.  
 (2) A Fővárosi Önkormányzat havonta iparűzési adót, mint megosztott adót közvetlenül utal a 
XVIII. ker. Önkormányzat Költségvetési Elszámolási számlájára.  
II.  Átmeneti finanszírozási és gazdálkodási szabályok a XVIII. kerületi Önkormányzatnál  
3. § A Képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármesternek a XVIII. kerületi Önkormányzat 
bevételeinek folytatólagos beszedésére és a kiadásoknak a 8. §-ban meghatározott feltételekkel 
történő teljesítésére az önállóan gazdálkodó intézmények útján.  
4. § A Képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármesternek a XVIII. kerületi önállóan 
gazdálkodó intézmények bevételeinek folytatólagos beszedésére és a kiadásoknak a 4-8 §-okban 
meghatározott feltételekkel történő teljesítésére az önállóan gazdálkodó intézmények útján.  
5. § (1) A költségvetési intézmények - beleértve a Polgármesteri Hivatalt is - működési kiadásainak 
havi finanszírozására az 1992. évi eredeti költségvetési támogatás szerkezeti változásokkal és 
szintezésekkel növelt összegei figyelembevételével kialakított költségvetési támogatási előirányzatok 
1/12-ed részének megfelelő összegben kerülhet sor.  
 (2) A költségvetési intézmények részére a jóváhagyott, folyamatban lévő felújítási és fejlesztési 
feladatokra költségvetési támogatás a jegyző és a felelős alpolgármester ellenjegyzésével kiadott 
polgármesteri engedéllyel utalható.  
 (3) Az 1993. évi költségvetési törvény jóváhagyását követően a polgármester, a jegyző 
ellenjegyzésével a szabályozás szerint ajánlott bérfejlesztésre kötelezettségvállalási engedélyt adhat a 
költségvetési intézmények részére, ha az APEH által utalt normatív állami hozzájárulás és a személyi 
jövedelemadó a költségvetési törvényben jóváhagyott összegek arányos részével egyező.  
6. § Vállalkozások, egyesületek támogatása (SZAC DSE kivételével) címen az önkormányzati 
vállalatok részére költségvetési támogatás nem utalható.  
7. § Nem önkormányzat intézmények, vállalatok, alapítványok, egyéb szervek részére kizárólag az 
1992. december 31-ig megkötött megállapodások, képviselő-testületi kötelezettségvállalások alapján 
történhet utalás.  
8. § (1) A jóváhagyott, folyamatban lévő önkormányzati fejlesztési feladatokhoz kapcsolódóan 
kifizethetők: 
 (a) Az 1992. évi előirányzat-maradványok erejéig a ténylegesen elvégzett munkák ellenértéke.  
 (b) Az 1992. december 31-ig megkötött szerződések 1993. évi ütemezése szerint elvégzett 
munkák ellenértéke, függetlenül attól, hogy a szerződést bejelentették-e az OTP-nél vagy sem, 
 (c) A jogerős határozatok szerinti kötelezettségek.  
 (2) A jóváhagyott, folyamatban lévő fejlesztési feladatoknál a szerződésmódosítás nem 
irányulhat az 1992. december 31-ig megkötött szerződés 1993. évi ütemének a növelésére.  
 (3) Az Országgyűlés jóváhagyását követően kötelezettség vállalható a céljelleggel támogatott 
fejlesztési feladatok esetében a céltámogatások és a feltételek szerinti saját forrásrész együttes 
összegének erejéig.  
 (4) A (3) bekezdésben felsorolt fejlesztési feladatokon kívül új induló fejlesztési feladatra 
kötelezettség nem vállalható, kifizetés nem teljesíthető, kivéve a GAMESZ, az 1993. évi fejlesztési 
feladatok előkészítésére 1993. március 31-ig 21 mFt erejéig vállalhat kötelezettséget.  
III.  Vegyes és záró rendelkezések 
9. § A rendelet 1. §-a abban az esetben érvényes, ha az Országgyűlés a normatív állami 
hozzájárulást a költségvetési törvényben a XVIII. kerületi önkormányzathoz szabályozza, és az APEH a 
havi arányos részét a XVIII. kerületi Önkormányzat számlájára utalja.  
10. § Ha a 8. §. (1) bekezdése alapján történt kifizetések meghaladják az adott fejlesztési feladatra 
az 1993. évi költségvetésben, illetve az 1992. évi pénzmaradvány-felosztás során jóváhagyott 
előirányzatot, akkor rendezését ágazaton belüli átcsoportosítással kell biztosítani.  



 
 

11. § (1) A rendelet 1-2. §-ai 1993. január 1-jétől az 1993. évi forrásmegosztásra vonatkozó rendelet 
elfogadásáig érvényesek, de legfeljebb az 1993. évi állami költségvetésről szóló törvény 
hatálybalépését követő két hónapig.  
 (2) A rendelet 3-8. §-ai 1993. január 1-jétől a XVIII. kerületi Önkormányzat 1993. évi 
költségvetési rendeletének elfogadásáig érvényesek, de legfeljebb az 1993. évi állami költségvetésről 
szóló törvény hatálybalépését követő két hónapig.  
 
B u d a p e s t ,   1992. december 17. 
 

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna sk. Dr. Molich Endre sk. 
j e g y z ő polgármester 

 
I N D O K O L Á S 

A rendelettervezet az 1993. év eleji átmeneti a XVIII. kerületi Önkormányzat, valamint intézményeinek 
költségvetésére vonatkozó rendeletek megalkotásáig tartó - időszak finanszírozására és költségvetési 
gazdálkodására javasol szabályozást. A szabályozás célja a folyamatosság fenntartása, a pénzügyi 
zavarok elkerülése.  
Az 1-2. §-ok a normatív állami támogatásból, személyi jövedelemadóból, valamint a gépjárműadóból 
származó bevételek intézményenkénti, továbbá önkormányzati részesedést szabályozzák az átmeneti 
időszakra.  
Az 1993. évi költségvetési törvénytervezet szabályozási javaslata szerint a bevételek megosztására 
vonatkozó rendelet megalkotásáig a XVIII. kerületi Önkormányzathoz kerül utalásra az állandó 
lakónépességhez kapcsolódó normatív állami hozzájárulás, a személyi jövedelemadó, valamint a 
gépjárműadó. A gépjárműadóból származó bevétel 50%-a a Fővárosi Önkormányzatot illeti.  
A XVIII. kerületi Önkormányzatnak kell gondoskodnia ezen bevételek egy részének a kerületi 
intézmények részére történő továbbutalásáról.  
Az 1. § szerint az átmeneti - a mellékletben szereplő összegekkel - az 1992. évi támogatási szerinti 
összegek 1/12-ed része kerül a kerületi intézmények részére továbbutalásra a XVIII. kerületi 
Önkormányzat számlájára utalt  
   - normatív állami hozzájárulásból, 
   - személyi jövedelemadóból,  
   - iparűzési adóból. 
A finanszírozást végző Polgármesteri Hivatal a kerületi intézmények részére a számlára érkezést 
követő 3. munkanapon köteles a továbbutalást biztosítani. Ez gyakorlatilag a számlakivonat átvételi 
napjával egyező.  
3. § felhatalmazást ad a polgármesternek a költségvetési feladatoknak a Polgármesteri Hivatal útján - 
korlátokkal történő - vitelére.  
4. § felhatalmazást ad a Polgármesternek, valamint az önállóan gazdálkodó intézményeknek 
bevételeik folytatólagos beszedésére és a kiadásaik teljesítésére.  
5. § a működési költségvetés finanszírozásának szabályait részletezi. A működőképesség fenntartása 
érdekében a szerkezeti változásokkal és szintezésekkel növelve javasolja az intézményfinanszírozást. 
Ez azt jelenti, hogy biztosítja pl. az 1992. január 1-jei bérpolitikai intézkedés, valamint a tanévi 
feladatváltozások arányos fedezetét is.  
Szigorítással - jegyzői ellenjegyzéssel kiadott polgármesteri engedéllyel - javasol fedezetet adni a 
folyamatban lévő intézmény-felújítási és fejlesztési feladatokhoz.  
Azt javasolja, hogy a XVIII. kerületi Önkormányzat költségvetési intézményeiben dolgozók részére a 
költségvetési törvényben ajánlott bérfejlesztés (javaslat szerint ......%) a törvény elfogadását követően, 
a finanszírozáshoz szükséges fedezet megléte esetén kiadható legyen. Ezzel a szabályozással a 
költségvetési intézményekben dolgozók nem több hónapos késéssel - visszamenőleges hatállyal - 
kaphatnák meg a bérfejlesztést.  
6. § az átmeneti időszakban megtiltja a vállalkozások, egyesületek támogatását -  a SZAC DSE 
kivételével -. 
7. § a nem önkormányzati intézmények, vállalatok, alapítványok, egyéb szervek részére utalást, csak 
1992. december 31-ig megkötött megállapodások, képviselő-testületi kötelezettségvállalások esetén 
engedélyez.  
E támogatások céljellegük miatt évente rendeleti szabályozást tesznek szükségessé. Ugyanakkor 
lehetővé kell tenni a határidős kötelezettségek teljesítését.  
8. § az önkormányzati fejlesztési feladatok finanszírozásának, kötelezettségvállalásának átmeneti 
szabályait részletezi: 



 
 

A folyamatosságot biztosítja azzal, hogy megengedi a folyamatban lévő fejlesztési kiadásoknál a 
kifizetést az 1992. évi előirányzat maradványok, az 1992. december 31-ig megkötött szerződések 
1993. évi üteme szerint elvégzett munkákra, a jogerős határozatok szerinti kötelezettségekre. 
Ugyanakkor korlátozza a kötelezettségvállalás mértékét a szerződésmódosítás tilalmával.  
A céljelleggel támogatott feladatokra való kötelezettségvállalás kiadását az országgyűlési jóváhagyást 
követően javasolja. E feladatok szerződései megkötésénél tehát nem kellene az 1993. évi 
költségvetési rendelet megalkotását megvárni, így a megvalósítás esélyei nagyobbak. A Képviselő-
testület a pályázatok felterjesztésekor kötelezettséget vállalt arra, hogy a saját forrásrészt a 
költségvetési rendeletében biztosítja.  
Az új induló céltámogatott fejlesztési feladatokon kívül, új induló egyéb fejlesztési feladatra tiltást 
javasol az átmeneti időszakra. Egyéb új induló fejlesztési feladatra kizárólag a költségvetési rendelet 
megalkotása után vállalható kötelezettség.  
9-11 §-ok a vegyes és záró rendelkezéseket tartalmazzák.  
Figyelembe véve, hogy az Országgyűlés a normatív állami hozzájárulást a költségvetési törvényben a 
XVIII. ker. Önkormányzathoz szabályozza és az APEH az arányos részt közvetlenül a kerületnek 
kiutalja, ebben az esetben lép életbe az 1.   . 
Előfordulhat, hogy az átmeneti időszakra egy adott fejlesztési feladatra történt kifizetések meghaladják 
az 1993. évi költségvetésben és az 1992. évi pénzmaradvány-felosztás során jóváhagyásra kerülő 
előirányzatokat. A költségvetésben kialakuló ágazati arányok védelmét biztosítja az a szabályozási 
javaslat, mely szerint a „túlköltés”-t ágazaton belüli átcsoportosítással kell rendezni.  
A rendelet időbeni hatálya 1993. január 1-jétől a XVIII. kerületi Önkormányzat 1993. évi költségvetési 
rendeletének megalkotásáig terjed.  
 
1. sz. melléklet a 15/1992. (XI.17.) sz. rendelethez 
Költségvetési támogatás összegei az önállóan gazdálkodó intézmények 1993. évi átmeneti 
finanszírozásához 
                                                                             eFt-ban  
Intézmény neve                          Támogatás év                    1/12-ed  
                                                       összege                            rész 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
GAMESZ     1.049.045   87.420 
Seinmetz Gimnázium         44.728     3.727 
Karinthy F. Gimnázium        52.696     4.391 
Kondor B. Ált. Iskola         48.940     4.078 
Havanna Közösségi Ház          9.880        823 
PIK             8.454        705 
Rózsa Művelődési Ház          9.834        820 
Szociális Foglalkoztató        13.385     1.115 
Park Uszoda             9.104        759 
                                                         ----------------------------------------------------- 
Összesen:      1.246.066           103.838 
SZAC 1908 DSE            7.000        585 
                                                         ------------------------------------------------ 
                                                                       1.253.066                           104.421 
A támogatás összege tartalmazza a közművelődési, oktatási és egészségügyi dolgozók 1992. év 
közben történt központi bérfejlesztés 1993. évet érintő szintre hozásának összegét is.  
 


